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  چکیده

یژه در افراد چاق است. امروزه محققین براي جلوگیري از تولید و بهها  بسیاري از بیماري منشأاسترس اکسایشی، 

رو، مطالعه   ینا ازاند؛  ها متمرکز شده فنول یژه پلیو بههاي گیاهی  اکسیدان یآنتهاي آزاد، بر مصرف  رادیکال

اکسیدان تام و پراکسیداسیون لیپیدي در  یآنتمکمل انار بر ظرفیت  تبلندمدحاضر با هدف بررسی تأثیر مصرف 

تجربی  ، در یک طرح نیمهوزن  اضافهنفر مرد داراي  20انجام شد. بدین منظور،  وزن  اضافهمردان داراي 

گرم) و شبه دارو قرار گرفتند و به مدت دو ماه  یلیم 200تصادفی در دو گروه مکمل انار ( صورت بهدوسوکور، 

و  4قبل، بعد از (هاي خون وریدي  یدند؛ سپس نمونهدو Vo2maxدرصد  70صورت سه جلسه در هفته با شدت  به

اکسیدانی تام و پراکسیداسیون لیپیدي گرفته شد. براي تجزیه و  یآنتگیري ظرفیت  هفته) از آنها براي اندازه 8

گیري مکرّر و آزمون  ) و روش تحلیل واریانس با اندازه20(ویرایش  SPSS افزار نرمهاي آماري، از  دهتحلیل دا

هفته در گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل  8آلدئید، پس از  دي استفاده شد. غلظت مالون تعقیبی بونفرونی

ها در مراحل مختلف  کدام از گروه یچه در TAC، اما شاخص )P=016/0داري کاهش یافت ( یمعن طور به

با توجه به نتایج این تحقیق، شاید بتوان گفت که مصرف مکمل انار طی هشت هفته  .)P=72/0دار نشد ( یمعن

  باشد. می رمؤثّید ناشی از پراکسیداسیون چربی در افراد چاق آلدئ دي فعالیت ورزشی، در کاهش مالون

   يدیپیل بیآس ی؛شیاسترس اکسا ؛مکمل بلندمدت انار ؛وزن اضافه هاي کلیدي: واژه

 
Effect of 8 week aerobic training with pomegranate supplementation on total 
antioxidant capacity and lipid peroxidation in overweight men 
Abstract: 

Hassan Farhadi1 , Soheila Rahimifardin 2, Marefat Siakuhian3  
Background and Aim: Oxidative stress is reported to be the cause of many diseases, especially in the obese. 
Recently, the use of herbal supplements, particularly polyphenols – has been emphasized to prevent the 

formation of free radicals. Thus, the present study was performed to determine the effect of long-term 

pomegranate supplementation and aerobic training on total antioxidant activity and lipid peroxidation in 
overweight men. 
Materials and Methods: Twenty overweight men were assigned to two equal supplement and placebo groups 
in a randomized and double-blind study (200mg/day pomegranate or dextrose for two months). Meanwhile, both 
groups participated in running tests with Vo2max70 during the period. Then, blood samples of the subjects were 
taken during three phases (before and after the 4th and the 8th week of the running. Finally, the obtained data 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



(Mean±SD) was analyzed by means of SPSS software (V: 20) using ANOVA and Bonferroni statistical tests at 
the significant level P≤0.05. 
Results: It was found that MDA index decreased in the pomegranate supplementation group compared to 
placebo group (P=0.016). But, total antioxidant capacity (TAC) index in neither of the groups was significant 
(P=0.72).  
Conclusion: Results of the study indicate that pomegranate supplementation can reduce MDA derived from 
lipid peroxidation after 8 week running training in the obese. . 
Key Words: Overweight; Long-term pomegranate supplementation; Oxidative stress Lipid peroxidation 

  مقدمه 

هاي فعال اکسیژن، بر  گري خیلی قوي هستند. گونه خیلی کوتاه و با واکنش عمر مهینا هایی ب ها گونه اکسیدان

را  آنهاگذاشته و  اثر DNAو  دهایپیلها،  ي نوکلئیک، پروتئیندهایاس: جمله ازهاي متفاوت سلول  روي قسمت

افزایش جریان اکسیژن در با  در هنگام ورزش  ).1باشند ( می ها بسیاري از بیماري سرمنشأاکسید می کنند و 

و چاق افزایش می یابد  وزن اضافهدر افراد داراي  ژهیو بهدر عضالت قلبی و اسکلتی  ROS 1میتوکندري تولید

 یا چاق، محققان را بیش از پیش براي کشف علت بروز این بیماري وزن اضافهافراد داراي  روزافزون). آمار 2(

و همکاران تحقیقی در رابطه با فشار  2). در این راستا، براون1داشته است (ها و یافتن راه چاره آن به تالش وا 

انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که فشارهاي اکسایشی ناشی از چاقی و  وزن اضافهاکسایشی در افراد چاق و 

همچنین مشخص شده است که تجمع  .)3در سندرم متابولیکی مرتبط با چاقی رابطه مستقیم دارد ( وزن اضافه

، عوارض ناشی از چاقی و حال  نیا بااکسایشی دارند.  هاي استرسی ، همبستگی باالیی با شاخصBMI3چربی و 

 نیع دریابد.  ي کاهش میا هیتغذهاي  هاي ورزشی و بکارگیري مداخله ، متعاقب شرکت در فعالیتوزن اضافه

ی بیشتر مد نظر است. شیاکسا ضدیک روش درمانی، در افزایش شرایط عنوان  ، استفاده از طب گیاهی بهحال 

نتایج مطالعات حاکی از  ؛ چنانکه)5هاي گیاهی داراي خواص ضد اکسایشی باال، انار است ( یکی از این مکمل

، است پرتقال آبو  فروت پیگرموجود در انار، سه برابر چاي سبز، شراب قرمز ،  دانیاکس یآنتآن است که 

از بروز  تواند یمسازي انار،  مطرح است که آیا واقعاً مکمل سؤالبراساس شواهد موجود هنوز این   ).5(

باعث  کم دستهاي ورزشی هوازي متوسط و نسبتاً شدید بکاهد و  هاي اکسایشی ناشی از انجام فعالیت آسیب

  هاي آن شود؟ کاهش اثرات نامطلوب فشار اکسایشی و شاخص

  شناسی تحقیق روش

گیري مکرّر  ی (تجربی و کنترل)، با اندازهدوگروهتجربی  تحقیق حاضر، در قالب طرح میدانی نیمه

در سه  که 27 يباال BMIنفر از دانشجویان پسر با  20دوسوکور اجرا شد؛ بدین منظور،  صورت بهي) ا مرحله (سه

 درتصادفی  صورت بهفعالیت منظم ورزشی نداشتند، طی فراخوان انتخاب شدند و  گونه چیهسال اخیر سابقه 

، یک وعده در گرم یلیم 200مکمل انار (روزانه  کننده افتیدرنفر)  10(هر گروه  شده همگنی از دو گروه کی

فتند و به مدت ،) قرار گرشده دادهکپسول دکستروز طعم  گرم یلیم 200دارو (روزانه  روز به مدت دو ماه) و شبه

گرم  میلی 40اسید االژیک،  گرم یلیم 90دویدند. محتواي قرص انار شامل:  VO2maxدرصد  70هشت هفته با 

                                                             
1 . Reactive oxygen species 

2 . Brown 
3 . Body mass index 



از شرکت داروسازي  که گرم فالوونید بود 15گرم آنتوسیانین و  میلی 15کالین،  پانی گرم یلیم 40کاالجین، 

ها از پرسشنامه  تهیه گردید. براي کنترل تغذیه آزمودنی 1228171390امین اصفهان با شماره ثبت فراورده 

هفته تمرین، از ورید  8و  4ي خونی در حالت پایه، پس از ها نمونهساعته رژیم غذایی استفاده شد.  24یادآمد 

، در دما، رطوبت، تهویه و نور ها يریگ اندازه همهتهیه شد.  تریل یلیم 5ها به مقدار  آزمودنی همهدست راست 

دقیقه سانتریفیوژ  10دور در دقیقه به مدت  3000هاي خونی با  ي، نمونهریگ خونپس از  ومحیطی یکسان انجام 

ها  تا زمان انجام آزمایش گراد یسانتدرجه  70 یمنفهاي قرمز جدا و در دماي  شدند و پالسما از گلبول

، توسط کیت رانسود ساخت کمپانی راندوکس TAC(4(اکسیدان تام  یآنتاري شد. سنجش ظرفیت نگهد

مول در  گیري  و برحسب میلی ، با روش اسپکتروفتومتري، اندازه Cat. No: NX 2331انگلستان با شماره کاتالوگ 

و به  (TBARS)اسید  تیوباربیتوریک، با استفاده از )MDA(آلدئید  دي لیتر بیان شد؛ همچنین سطح پالسمایی مالون

  ي شد.ریگ اندازه Satohروش 

 ها یافته

  طی هشت هفته دانیاکس یآنت تیو ظرف دیآلدئ يد شاخص مالون یگروه درون سهیمقا - 1جدول 

سطح 

  داري معنی

  زمان بررسی

  هفته بعد از تمرین 8  نام متغیر

 میانگین)±معیار (انحراف

  هفته بعد از تمرین 4

 میانگین)±معیار (انحراف

  قبل از مداخله

 میانگین)±معیار (انحراف

آلدئید (نانومول بر  دي مالون گروه مکمل  49/1±27/4  59/1±61/3  8/1±13/3 016/0*

 گروه شبه دارو  80/3±/79  75/3±13/1  68/3±63/1  22/0 مول) میلی

اکسیدان تام  آنتیظرفیت  گروه مکمل  ±64/1/41  ±65/1/29  ±68/1/31  72/0

 گروه شبه دارو  57/1±20/0  51/1±/21  64/1±/41  175/0 مول بر لیتر) (میلی

 موردمطالعهي ها گروهدر  دار یمعنوجود تفاوت *

شود؛ نتایج این  انار، موجب کاهش پراکسیداسیون لیپید می بلندمدتنتایج تحقیق حاضر نشان داد که مکمل 

انار ضمن مقابله با اثرات نامطلوب فشار اکسایشی ناشی  باشد که نشان دادند، همسو می 5تحقیق با مطالعات آویرام

را  B1آلدئید و بیان عامل رشدي سایتوکاین  دي هاي غشاي سلولی مانند: مالون ها، شاخص آسیب از بیماري

تأثیر آب انار را  6). ترومبولد4دهد ( اکساید را افزایش می اکسایشی سرم و نیتریک کاهش داده و ظرفیت ضد ،

بر قدرت و کوفتگی عضالنی تأخیري بررسی کرد و نتیجه گرفت که آب انار در مقایسه با دارونما، از اُفت 

تواند باعث  یمهایی که ورزش  یسممکان) 5کند ( هاي التهابی جلوگیري می کوفتگی عضالنی و شاخص قدرت،

هاي  یبآسي کاتاکوالمینی در هنگام ورزش، ها رمونهویش رهایش افزا هاي آزاد شود شامل: تولید رادیکال

 در کاهشانار  یرگذاريتأث ). سازوکار3، 2ایسکمی و تزریق مجدد خون، التهاب و هیپوکسی است ( عضالنی،

فنول  ، حاوي پلیB6و  A ،E ،C ،B1 ،B2 ،B3هاي  که انار عالوه بر ویتامین است این صورت به یدآلدئ دي مالون

هاي آزاد را خنثی نموده و اثرات  توانند رادیکال هاي بسیار قوي هستند و می اکسیدان ها، آنتی فنول پلی باشد می

                                                             
4. Total Antioxidant Capacity 

5 . Aviram 
6 . Trombold 



همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد، ظرفیت  ).6سیتوتوکسیک این عوامل مهاجم را خنثی نمایند (

داري داشت. این نتیجه با  معنیاکسیدان تام پالسما، در گروه مکمل افزایش و در گروه دارونما کاهش غیر آنتی

کاهش و همچنین  TACباشد که نشان دادند پس از دو ماراتون، سطوح  و همکاران  همسو می 7هاي المینا یافته

از  تناقضات برخی و ها تفاوت از نباید حال، ینباا). 1یابد ( هاي انسان افزایش می لنفوسیت DNAاکسیداسیون 

 را نتایج تحقیقات در تفاوت احتمالی دلیل ی کرد. البتهپوش چشم قبلی مطالعات نتایج با حاضر تحقیق هاي یافته

 مدت و شدت ها، نوع فعالیت ورزشی، در نوع ترکیب بدن آزمودنی تفاوت: ازجمله متعددي عوامل توان به می

نحوه مکمل و  و مقدار، نوع ها یه شاخصپا مقادیر ها، آزمودنی سن، وضعیت سالمت، آمادگی بدنی فعالیت،

 .کرد هاي آزمایشگاهی اشاره تکنیک و تحقیق موجود طرح هاي یت تفاوتدرنها مصرفی و

  نتیجه گیري

با توجه به نتایج تحقیق، شاید بتوان گفت که مصرف مکمل انار طی هشت هفته فعالیت ورزشی، در کاهش 

  است. رمؤثّید ناشی از پراکسیداسیون چربی افراد داراي اضافه وزن آلدئ دي مالون
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